
  รายงานผลการการดําเนินงานตัวชี้วัดโครงการของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี

  (30 พ.ย. 2560)

าาาาาาาาาาาา



คํานํา

                การกํากับติดตามและประเมินผลตัวบงชี้แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมที่สําคญัเพราะสามารถนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหติดตาม  กาํกับ

การบริหารงบประมาณอยางถูกตองและเพียงพออีกทั้งยังเปนขอมูลสําหรับผบูริหารเพื่อใหสามารถตัดสินใจในการบริหารหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     

            ในการนี้กองนโยบายและแผนงานจึงไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อวัดผลและติดตามความกาวหนาของ

โครงการ/กิจกรรมเปนระยะๆและเพื่อประเมินวาสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเปนแนวทางในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยในปถัดไป

กองนโยบายและแผน



เปา้ประสงค์ที่
จ านวนตัวชีว้ัด

ทั้งสิน้
บรรลุ ไม่บรรลุ

คิดเปน็ร้อยละ
ตามตัวบง่ชี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 14 10 4 71.43
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 12 9 3 75.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 9 7 2 77.78
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ 4 3 1 75.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสูส่ากล 14 5 9 35.71

รวม 53 34 19 64.15
หมายเหต ุข้อมูล 30 พ.ย. 2560

รายงานผลตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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(รา่ง)



โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ทุกคณะ
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

 ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

 กองพัฒนา
นักศึกษา

 กอง
พัฒนา
นักศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร หรือ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive 
learning)

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรทีพ่ัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพือ่ให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
 ต่อหลักสูตรทีจ่ัดการ
เรียนการสอนในคณะ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
86.21

จ านวนหลักสูตรทีค่รบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 มี
ทัง้หมด 21 หลักสูตรและปรับปรุงแล้วเสร็จในปีการศึกษา
ดังกล่าว จ านวน 17 หลักสูตร ทัง้นี้มีหลักสูตรใหม่ทีพ่ัฒนา
ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 หลักสูตร รวมทัง้ส้ิน 25 
หลักสูตร จากหลักสูตรทัง้หมด 29 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
86.21 (ข้อมูลสสว.)

1.1.2 โครงบริหาร
จัดการงานวิชาการเพือ่
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive 
learning)

1.1.2.1.ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณ การ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพือ่จัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)

ร้อยละ 100 70.86 - ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ  สอนเกินภาระงาน
- ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ
- ค่าตอบแทนการนิเทศ
- ทุนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

0 หลักสูตร ทุกคณะ ทุกคณะ
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 86.35 ทุกคณะ
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 88.46
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 88
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 100
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 93.42
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 100
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 100
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ร้อยละ 88.89

1.2.1.1  ร้อยละของ
รายวิชาทีเ่ปิดสอนในปี
การศึกษาทีม่ีผลงาน
เชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาทีเ่ปิดสอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 80

1.1.3 โครงการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ

1.1.3.1 จ านวน
หลักสูตรนานาชาติที่
เพิม่ขึ้น

2 หลักสูตร

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

ร้อยละ 
93.90

1.2.1 โครงการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ
งานทะเบียน

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไมซ์และนวัตกรรมการตลาด (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560  เสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 
2560 แต่ไม่พบจ านวนหลักสูตรนานาชาติทีเ่พิม่ขึ้น
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

20 ผลงาน 34 ผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 ผลงาน
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 ผลงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 21 ผลงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 4 ผลงาน
(เอกสารแนบ 1.2.1.2)

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้าน
ภาษา

1.3.1.1 ค่าเฉล่ียพึง
พอใจของผู้เข้ารับบริการ

มากกว่า 
4.51

4.51  ค่าเฉล่ียพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในโครงการการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา มีผลคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.51

ทุกคณะ งานศูนย์ภาษา

1.2.1.2 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ทีเ่กิดจาก
การเรียนการสอน ที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

1.3.1.2 จ านวน
นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ประชาชนทัว่ไปทีเ่ข้า
ร่วมการอบรมด้านภาษา

1,000 คน 1,996
คน

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรและบุคคล
ทัว่ไป
มีการจัดกิจกรรมย่อย 18 กิจกรรมย่อย ได้แก่
- กิจกรรมอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ (VRU GRAD English Test)
- กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนส าหรับนักท่องเทีย่ว
- กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชาส าหรับ
นักท่องเทีย่ว
- กิจกรรมอบรมเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
- กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- กิจกรรมอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษพืน้ฐานส าหรับผู้
เร่ิมต้น  เป็นต้น
2 .โครงการอบรมเพือ่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 ตามกรอบมาตรฐานระดับความสามารถ (CEFR) ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที ่1 และ 2

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

3. โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้านภาษา ของศูนย์
ภาษา มีการจัดกิจกรรมย่อยดังนี้
- กิจกรรมจัดสอบTOEIC ศูนย์ภาษา
- กิจกรรมอบรมเตรียมสอบ TOEIC
4. โครงดารแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (1/2559 , 2/2559)
5. โครงการการส่งเสริมภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ
(1/2559 , 2/2559)
6. โครงการอบรมเพือ่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 ตามกรอบมาตรฐานระดับความสามารถ (CEFR) ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที ่3 
7. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารในการท างาน
8. โครงการภาษาอังกฤษพืน้ฐานเพือ่ทบทวนความรู้
9. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English speaking and
listening for work
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

1.3.1.3 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะด้านภาษาเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 85 ร้อยละ 
87.20

จากการท า Pre-test Post-test ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทักษะทางภาษาโดยร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ด้านภาษาเพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 87.20

ทุกคณะ
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

1.3.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน

1.3.2.1 ร้อยละของ
หลักสูตรทีจ่ัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของหนักศึกษา
ใหม่ทุกหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  การพบอาจารย์ทีป่รึกษา

1.3.1.4 ร้อยละของ
นักศึกษาทีส่อบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
83.02

การจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ VRU TEP ส าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ในรายวิชา VLE101 
ในภาคเรียนที ่1/2559 มีจ านวนนักศึกษาทัง้หมดจ านวน 
1,321 คน ผ่านเกณฑ์จ านวน 1,068 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.84 และในภาคเรียนที ่2/2559 มีจ านวนนักศึกษา
ทัง้หมดจ านวน 434 คน ผ่านเกณฑ์จ านวน 389 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.63 คิดโดยเฉล่ีย นักศึกษาทีผ่่านเกณฑ์การ
ทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 83.02
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 81.81  ทุกคณะ
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 100  วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 96.82 นวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 100 การจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 100  กองพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 100 นักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 100
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร้อยละ 49.99
กองพัฒนานักศึกษา ร้อยละ 100

3 6 จ านวน 6 ชุมชน ทุกคณะ ทุกคณะ
ชุมชน ชุมชน 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การส่งเสริมสุขภาวะผู้

สูงวัยสู่วิถีพอเพียง ชุมชนคลอง 13 ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา 
จ.ปทุมธานี (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา) (คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ

2. ชุมชนคลองห้า ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี (คณะวิทยาการจัดการ) (คณะสาธารณสุข)

1.3.3 โครงการส่งเสริม
 และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I

1.3.3.1 ร้อยละของ
โครงการทีส่่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I
 ด าเนินการบรรลุ
ส าเร็จตามบ่งชี้ของ
โครงการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
92.07

กองพัฒนา
นักศึกษา

1.4.1  โครงการพัฒนา
กิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน

1.4.1.1 จ านวนชุมชน
ทีม่ีการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

3. ชุมชนเชียงรากใหญ่ อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (คณะสาธารณสุข)

4. ชุมชนคลองเจ็ด หมู่ 7 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
5. โรงเรียนทีปังกรณ์ (มัธยมหัตถสารเกษตร) ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)

6. ด าเนินโครงการในวันที ่16 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียน
 เชียงรากน้อย (ทรัพย-์สังเวียน เหราบัตย์ อนุสรณ์) โดยได้
รับรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาให้เป็น
โรงเรียนทีม่ีคุณภาพพร้อมส าหรับการศึกษาในสังคม AEC 
(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)

1.4.1  โครงการพัฒนา
กิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน

1.4.1.1 จ านวนชุมชน
ทีม่ีการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

14 เครือข่าย 20 เครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 เครือข่าย  5 
กิจกรรม

ทุกคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 เครือข่าย 3 
กิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 เครือข่าย 5 กิจกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 3 เครือข่าย 3 กิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 3 เครือข่าย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 2 เครือข่าย 2 กิจกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 2 เครือข่าย 2 
กิจกรรม(เอกสารแนบ 1.5.1.1)

10 เครือข่าย 7 เครือข่าย กิจกรรมที ่1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ในเครือข่ายพันธมิตร ด าเนินกิจกรรม 3 เครือข่าย ได้แก่

ทุกคณะ หน่วยงาน
วิเทศสัมพันธ์

1. University of International Business and
Economics, China (8 ส.ค. 60)

2. Meikai University, Japan (1 ก.ย. 60)
3. Fukui University of Technology, Japan (5 ก.ย. 60)

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

1.5.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือภาครัฐ
 เอกชน ในอาเซียน+3+I

1.5.2.1 จ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน ใน
อาเซียน+3+I และมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน

1.5.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศเพือ่
ขับเคล่ือนการพัฒนา
งานตามภารกิจ

1.5.1.1 จ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

กิจกรรมที ่2 โครงการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ ด าเนินกิจกรรมแสวงหาพันธมิตรและความ
ร่วมมือจ านวน 1 เครือข่ายกับ FH Campus Wien: 
University of Applied Sciences, Austria

กิจกรรมที ่3 โครงการศึกษาดูงานภาษาและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกัด
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ด าเนินกิจกรรม 1 เครือข่าย เพือ่สนับสนุน
การศึกษา  ดูงานด้านภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ไทย ของนักศึกษาเวียดนามชั้นปีที ่3 สาขาไทยศึกษา คณะ
ภาคตะวันออกศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแล รวมทัง้ส้ิน 18
 คน และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง (2 – 10 ก.ค. 60)

1.5.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือภาครัฐ
เอกชน ในอาเซียน+3+I

1.5.2.1 จ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน ใน
อาเซียน+3+I และมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

กิจกรรมที ่4 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการหลังจากมี
ความร่วมมือร่วมกัน คือ โครงการรับนักศึกษาแลกเปล่ียน
จาก University of Management and Economics 
(UME) จากราชอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงได้ด าเนินโครงการใน
วันที ่5-11 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และสถานทีศึ่กษาเรียนรู้
อื่นๆ โดยการด าเนินการดังกล่าวมีนักศึกษาไทยของคณะเข้า
ร่วมโครงการด้วย

กิจกรรมที ่5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการด าเนินการ 1
 เครือข่าย และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน คือ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยอิสลาม ประเทศอินโดนีเซีย
มีการด าเนินการในไตรมาสนี้ 1 กิจกรรม คือ
1. แลกเปล่ียนนักศึกษาตามความร่วมมือระหว่างไทย –
อินโดนีเซีย  ระหว่างวันที ่11-15 กันยายน 2560
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(รา่ง)



สรุปผลการด าเนินงาน
ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต
จ านวนตัวบ่งชี้ 14 ตัวบ่งชี้
บรรลุ 10 ตัวบ่งชี้
ไม่บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวับง่ชี้ร้อยละ 71.43
(ข้อมูล 30 พ.ย. 2560 ) 
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

8  โครงการ 5 โครงการ 1.มีการจัดโครงการการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
วันที ่1  ม.ิย.2560

2.บูรณาการการสอนวิจัยจากหิง้สู่ห้าง วันที ่29-30 ม.ิย.2560

3. อบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. อบรมหลักสูตรการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
5. โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ ในวันที ่ 7 ก.ค.2560

2.1.1  โครงการพัฒนา
 อาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

2.1.1.1.จ านวน
โครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย
ส าหรับนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

2.1.1.2.ร้อยละของ
อาจารย์ นักวิจัย ที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 80 (ยังขาดการเพิม่เต่ิมรายละเอียดจากวิจัย)

2.2.1.โครงการจัดหา
ทุนสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย

2.2.1.1  จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย    
จากภายในและ
ภายนอกต่อคน

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
60,000 บาท

142,017.85
 บาท/คน 
หรือร้อยละ
236.70

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนเงิน = 
15,989,196.70บาท จากจ านวนอาจารย์ 168.5 คน (เฉล่ีย 
98,395.06 บาท/คน หรือร้อยละ  163.99)
*ค านวณ 15,989,196/162.5=98,395.06 บ/ค
=>ถ้า 60,000 บาท/คน ได้ 100%
=>แล้ว 98,395.06 บาท/คน ได้ 163.99 %) 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

2.1.1  โครงการพัฒนา
อาจารย์ นักวิจัย

นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
50,000 บาท

55,058.52
 บาท/คน 
หรือร้อยละ
 110.12

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีการสนับสนุนเงิน = 1,720,764
บาท จากจ านวนอาจารย์ 31 คน(เฉล่ีย 55,508.52 บาท/คน
 หรือร้อยละ 111.02)
*ค านวณ 1,720,764 /31= 55,508.52บ/ค
=>ถ้า 50,000 บาท/คน ได้ 100%
=> แล้ว 55,508.52บาท/คน ได้ 111.02 %)

 ทุกคณะ

 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 
25,000 บาท

66,589.74
 บาท/คน
หรือร้อยละ
 266.36

กลุ่มสังคมศาสตร์ สนับสนุนเงิน 14,069,352 บาท จาก
จ านวนอาจารย์ 235 คน (เฉล่ีย 59,869.58 บ./คนหรือร้อย
ละ 239.48)
*ค านวณ 14,069,352/235=59,869.58บ/ค
=>ถ้า 25,000 บาท/คน ได้ 100%
=>แล้ว 59,869.58 บาท/คน ได้ 239.48 %)

 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
ร้อยละ 30

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
ร้อยละ 30

 ทุกคณะ

 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์
ร้อยละ 20
 ขึ้นไป

 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

2.2.2. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้มีการ
เผยแพร่ และน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
วิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ

2.2.2.1 ร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย

ร้อยละ 
14.85

จ านวนผลรวมถ่วงของงานทีไ่ด้รับการเผยแพร่ฯ = 63.6*
100/428 =14.85   (รอวิจัยฯ เพิม่เติมแยกร้อยละของกลุ่ม)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

 สถาบัน
วิจัยและพัฒนา

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

2.3.1.2 จ านวน
นวัตกรรมเพือ่
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น

14 ผลงาน 14 ผลงาน จ านวนนวัตกรรมเพือ่สร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นมีจ านวน 14 ผลงาน (เอกสารแนบ 2.3.1.2)

2.3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยทีส่ร้าง    
องค์ความรู้ใหม่ทีต่อบ
โจทย์ ระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศโดย
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

14  ผลงาน 14 ผลงาน ผลงานวิจัยทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ทีต่อบโจทย์ ระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศโดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ มีจ านวน 14 ผลงานแยกเป็นระดับชาติ 10 
ผลงาน ระดับนานาชาติ 4 (เอกสารแนบ 2.3.1.1)

2.3.1 โครงการสร้าง
ผลงานวิจัยทีเ่ป็นองค์
ความรู้ใหม่ทีต่อบโจทย์
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพือ่
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหล่ือมล้ า สร้างความ
มั่งค่ังและยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

2.3.1.3  จ านวน
บทความทีไ่ด้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติ
หรือนานาชาติในปี
การศึกษา

• ระดับชาติ ร้อยละ 70

• ระดับนานาชาติ

ร้อยละ 30

ระดบัชาต ิจานวน 6 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 27.27
ระดบันานาชาต ิจานวน 16 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 72.73
ส านักวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 บทความ ระดับชาติ 3 
บทความ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 บทความ 
ระดับชาติ 2 บทความ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10 บทความ 
ระดับชาติ 1 บทความ
ระดับนานาชาติ 9 บทความ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 2 บทความ ระดับ
นานาชาติ 2 บทความ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 5 บทความ ระดับนานาชาติ 5
 บทความ (เอกสารแนบ 2.3.1.3)

22 บทความ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

12 บทความ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

2.3.1.4 จ านวนรางวัล
ทีอ่าจารย์และบุคลากร
หรือนักศึกษาทีไ่ด้รับ
รางวัลในระดับ ชาติ 
หรือนานาชาติ

1 รางวัล 11 รางวัล (เอกสารแนบ 2.3.1.4)

 สถาบันวิจัยฯ
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

7 9 1. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  ทุกคณะ
 เครือข่าย  เครือข่าย 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สระแก้ว

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.ปทุมธานี
4. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
5. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

1 คร้ัง 1. งานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที ่41 และนานาชาติ คร้ังที ่5 วันที่
 8-9 ธันวาคม 2559 หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

2.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย

2.4.1.1.จ านวน
เครือข่ายวิจัยทีม่ีการ
อุดหนุนทุนวิจัย หรือมี
กิจกรรมในการ
ด าเนินการด้านการวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

2.3.2 โครงการจัด
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

2.3.2.1 จ านวนคร้ัง   
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ต่อปี
การศึกษา

2 คร้ัง

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9. กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
โดยในปีการศึกษา 2559 มีโครงการกิจกรรมสนับสนุนวิจัย 
ดังนี้

1. โครงการพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่า
อยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยื่น (สสส.)

2. สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4ดี วิถีพอเพียง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สระแก้ว

3. วิทยาลัยนวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาให้จัดท าชุดวิจัยเชิงประเด็น โดยความร่วมมือกับ 
สกว. เพือ่ท าวิจัย CBR ในพืน้ทีจ่ังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัย
ต่อยอด สสส. และให้เกิดผลเชิงประจักษ์ตาม

อุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏทีเ่ป้นสถาบันอุดมศึกษาเพือ่
พัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการในวันที ่14 กันยายน 2560 
วันที ่27 กันายน 2560และวันที ่16 ตุลาคม 2560

 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

2.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย

2.4.1.1.จ านวน
เครือข่ายวิจัยทีม่ีการ
อุดหนุนทุนวิจัย หรือมี
กิจกรรมในการ
ด าเนินการด้านการวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

โดยจะลงพืน้ทีเ่พือ่ค้นหาโจทย์วิจัยตามความต้องการของ
ชุมชนพืน้ทีจ่ังหวัดสระแก้วเพือ่ให้ได้ชุดวิจัยเชิงประเด็นจาก
ทีมอาจารย์วิทยาลัยเพือ่ขอรับทุน CBR ของสกว.ต่อไป

4. งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบตเตอร่ีจากระบบสารอินทรีย์
ในรูปแบบของไหล (สวทช)

5. การประดิษฐ์แก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกทีป่ระกอบด้วย
ผลึกฐานไนโอเบต (สกว.)

6. การพัฒนารถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันไดส าหรับคนพิการ (กองทุน
และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ)

7. การพัฒนาพันธุก์ล้วยไม้ด้วยเทคนิคไบโอรีแอคเตอร์ (สวก.)
ในปีการศึกษา 2559 ได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยจาก
เครือข่าย

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

1. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จ านวน
12,307,400 บาท
2. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จ านวน 8,500,000 บาท

2.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย

2.4.1.2. จ านวนเงินที่
ได้รับการสนับสนุนการ
ท าวิจัยจากเครือข่าย
ต่อปีงบประมาณ

3  ล้านบาท 47,928,847
 บาท

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

3. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จ านวน 14,233,000 บาท
4. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) จ านวน
4,927,452 บาท
5. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 5,313,961
บาท
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1,764,034 บาท
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 883,000  บาท

2.5.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

2.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา

ระดับ 5 - ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากได้มีการปรับเปล่ียนการด าเนินงาน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยด าเนินการลงพืน้ทีเ่พือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ตามหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน งาน
มาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ
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สรุปผลการด าเนินงาน
ยทุธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
จ านวนตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้
บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้
ไม่บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวับง่ชี้ร้อยละ 75.00
(ข้อมูล 30 พ.ย. 2560 ) 
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

 ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาครู

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

3.1.1 โครงการพัฒนา
ครูประจ าการแบบ 
Coaching และสร้าง
เครือข่าย ในจังหวัด
สระแก้ว

3.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ  Coaching

ระดับ 5 ระดับ 5 1. ครูคณิตศาสตร์เข้าร่วมอบรมพัฒนาและฝึกปฏิบัติการ
สร้างลวดลายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยโปรแกรม
 The geometer’s Sketchpad : GSP จ านวนร่วม 25 คน
 ผ่านเกณฑ์ความรู้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. ครูคณิตศาสตร์น าเสนอแนวคิดการสร้างศิลปะสร้างสรรค์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยโปรแกรม The geometer’s 
Sketchpad: GSP จ านวนร่วม 25 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
3.ครูคณิตศาสตร์มีเจตคติทีดี่ต่อการใช้โปรแกรม The
geometer’s Sketchpad : GSP  พัฒนาลวดลาย
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100.00

ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาครู
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ สถาบนัวจิัยและ
พฒันา

3.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ระดับ 5 ระดับ 4 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานระดับ 
4 มีเครือข่ายความร่วมมือทีม่ีการจัดกิจกรรมร่วมกัน มี
จ านวน 3 เครือข่าย

 ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

3.2.2 โครงการบริหาร
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ไม่มีผลการด าเนินการ3.2.1  โครงการบริหาร
ศูนย์ศึกษานิเวศชาน
เมือง

3.1.1.1    ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่
ร่วมกันศึกษาระบบ
นิเวศชานเมือง

ระดับ 5 ระดับ 0

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

3.2.2.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับที ่4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่
เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทีเ่ป็นต้นแบบ
แห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากร
และนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม

ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่
ร่วมกันเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2.2 โครงการบริหาร
ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. ชมุชน หมู่ ๗ บ้านคลองสิบสาม ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา
จ.ปทุมธานี และ ส านักงานพัฒนาชมุชน อ. ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี 
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พืน้ทีชุ่มชนคลอง 13 
ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
2. คณะบุคคลของ หมู่ ๙ หมู่บ้านเขาสิงโต ต าบลบ้านแก้ง
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
- การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขา
สิงห์โต อ.เมือง จ.สระแก้ว

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

3 พืน้ที่  ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

 ทุกคณะ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน

 พืน้ทีโ่ดยรอบ
มหาวิทยาลัย และ
จังหวัดสระแก้ว

 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

 ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

 ทุกคณะ

3.3.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพือ่ร่วมกันศึกษา
 แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและ

3.3.1.1 จ านวนพืน้ที่
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ ได้แก่ พืน้ที่
ภายในมหาวิทยาลัย

3.3.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการสร้าง
เครือขา่ยชุมชนนักปฏิบัติ
เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากภายในหรือ

ระดับ 4 ระดับ  4 ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
> ร้อยละ 50 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมมือ จ านวน 57 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม (เอกสารแนบ 
3.3.1.2)

3   พืน้ที่ จ านวนพืน้ทีเ่ป้าหมาย 3 พืน้ที ่ดังนี้ พืน้ทีจ่ังหวัดปทุม และ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พ้ืนที่
รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองห้า ชุมชนต าบล
สวนพริกไทย ชุมชนต าบลเชียงรากน้อย ชุมชนเชียงรากใหญ่
ชมรม เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยนวนคร ชุมชนคลองสอง 
ชุมชนท่าเกษม ชุมชนหมู่ 7 ต าบลคลองเจ็ด จังหวัดสระแก้ว
 ได้แก่ ชุมชนต าบลเขาสามสิบ ชุมชนต าบลไทรเด่ียว ชุมชน
ต าบลวังใหม่ หมู่บ้านเขาสิงโต

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพือ่ร่วมกนัศึกษาและ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นทีเ่ป็นพืน้ที่
เป้าหมายร่วมทีบู่รณา
การภารกจิของ
มหาวิทยาลัย

 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

ร้อยละ 85 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 90.90
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 100
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 100  ทุกคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 100  วิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 100
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 50

3.3.1.3 ร้อยละของ
หลักสูตรทีน่ักศึกษาเขา้
ร่วมโครงการจติอาสาใน
การด าเนินงานพนัธกจิ
สัมพนัธ์

ร้อยละ 
90.11

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ

 ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

1. โครงการเทิดไท้องค์ราชันฯ
2. โครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

5. โครงการตามแนวพระราชด าริ : การเผยแพร่ความรู้และ
เพาะขยายพันธุห์ญ้าแฝกเพือ่บริการชุมชน

3.3.2 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ

3.3.2.1 ร้อยละเฉล่ีย
ของการด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จตาม
แผนงานก าหนด

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแผนการด าเนินโครงการจ านวน
 16 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 16 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100 ได้แก่

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ

 ทุกหน่วยงาน

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการวิชาการ

30

(รา่ง)



โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

3.4.1  โครงการบริหาร
ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

3.4.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน 
นักปฏิบัติเพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ระดับ  3 ระดับ 4 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
คือ 
1. โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อบต.พยอม อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
2. โครงการสิงห์-ผ้าป่าสามัคคี
และมีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการใน
ระดับร้อยละ 91.67 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม

สรุปผลการด าเนินงาน
ยทุธศาสตร์ที ่3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
จ านวนตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้
บรรลุ 7 ตัวบ่งชี้
ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวับง่ชี้ร้อยละ 77.78
(ข้อมูล 30 พ.ย. 2560 ) 
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

1. โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร พิธีบ าเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ในวันที ่19 ตุลาคม
 2559 พิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที ่1 
ธันวาคม 2559 พิธีบ าเพ็ญสตมวาร (100 วัน) ในวันที ่20 
มกราคม 2560  ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลการด าเนินการตาม
ตัวบ่งชี้ของโครงการ  ร้อยละ 87.60

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ    
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ระดับ 5 ระดับ 5 หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม

การด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของหน่วยงานมีผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ครบ 7 ข้อ มีผลการด าเนินงานอยู่ระดับ 5 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

2. โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์14 ก.พ. 60  ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ผลการด าเนินการตาม
ตัวบ่งชี้ของโครงการ  ร้อยละ 80.00

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5 ธ.ค.60
 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ฯ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ  
ร้อยละ 80.00

4. โครงการวันสงกรานต์ 11 เม.ย. 60   ณ ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานีและ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
 ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ  ร้อยละ 85.40

5. โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา วันที ่6 ก.ค. 60     ณ วัด
คุณหญิงส้มจีน  ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
ร้อยละ 92.80
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที ่6 ก.ค. 60 ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ  ร้อย
ละ 92.00

7. โครงการวารสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวันที ่31 ก.ค. 60
ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
ร้อยละ 96.00

8. โครงการรักษ์วัฒนธรรม (สวนสังคีต) ณ เรือนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ผลการด าเนินการตาม
ตัวบ่งชี้ของโครงการ  ร้อยละ 97.20

9. โครงการพัฒนาการเครือข่ายและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
 5 ก.ค. 60 ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 86.40

10. โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 )
11 ส.ค. 60 ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 90.00
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

4.1.2 โครงการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

4.1.2.1 จ านวนแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

2 แหล่ง 2 แหล่ง 1. โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย  จัดขึ้นจ านวน 4 คร้ัง
ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์   
- การให้ความรู้ในเร่ืองพิธีการต่างๆ ของชาวมอญ
- การท าหางหงส์ ธงตะขาบ
- การสาธิตอาหารไทย
- การเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เว็ปไซต์ส านักศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานศิลป
วัฒน-ธรรม

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

 หน่วยงาน
ศิลปวัฒน-ธรรม

4.2.1 โครงการบูรณา
การการจดัการเรียนการ
สอน การวิจยั การ
บริการวิชาการ กบัการ
จดักจิกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม        
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2.1.1 จ านวน
หลักสูตรทีม่ีการบูรณา
การการจดัการเรียนการ
สอน  การวิจยั การ
บริการวิชาการ กบัการ
จดักจิกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
37.50

งานศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทัง้หมดจ านวน 64 โครงการ เป็นกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการเรียนการสอนจ านวน 
43 โครงการ บูรณาการกับบริการวิชาการ จ านวน 14 
โครงการ ด้านการบูรณาการกับงานวิจัยยังไม่ปรากฎ จึงคิด
เป็นร้อยละ 37.50

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม 
การจัดการ

 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม
เพือ่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมงานเสวนา
พิเศษ “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม เมื่อวันที ่23 มกราคม 2560
 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
อาจารย์ และบุคลากร นักศึกษา 18 คน

 หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน
วิเทศสัมพันธ์

4.3.1.1 จ านวน
เครือข่ายทีม่ีการจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ในต่างประเทศ

1. ตอบบันทึกความร่วมมือ เผยแพร่พระพุทธศาสนา “สร้าง
คนดีให้มีคุณธรรม” ระหว่างมูลนิธิพิพิธภัณฑ์
พระพุทธศาสนาวัดเทพศิรินทราวาส กับ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รายละเอียด ดังนี้

4.3.1โครงการ       
สร้างเครือข่าย และ 
 จัดกิจกรรม 
 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในต่างประเทศ

1 เครือข่าย 2 เครือข่าย
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการวิชาการ
และศึกษาวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่าง
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ 31 แห่ง 
วันจันทร์ที ่12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสิริราชภัฎส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
(ส่วนวังจันทน)์ จังหวัดพิษณุโลก

3. เป็นเครือข่ายการจัดงานสงกรานต์วิถีไทย ส าราญใจวิถี
มอญ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2560

4 บันทึกความร่วมมือ “การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทย-
เวียดนาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  กับ UNIVERSITY OF SOCIAL 
SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม

หน่วยงาน
วิเทศสัมพันธ์

37

(รา่ง)



โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

รายละเอียด
1.โดยมีกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม ณ  UNIVERSITY
 OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) 
ประเทศเวียดนาม  19 - 22 มิถุนายม 2560 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม อาจารย์ นักศึกษา จ านวน 10  คน
2. โดยมีกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
3-5 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ บุคลากร
และ นักศึกษา  30  คน

5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 10 หน่วยงานงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ 10 หน่วยงานตกลง
ร่วมกันในความร่วมมือให้การส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยแต่ละหน่วยงาน
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

จะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทีป่ระโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคม  และสามรถบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน

6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการด าเนินงาน
ยทุธศาสตร์ที ่4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ
จ านวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้
บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้
ไม่บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวับง่ชี้ร้อยละ 75.00
(ข้อมูล 30 พ.ย. 2560 ) 
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ระดับ 5 ระดับ 5 1. มหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปีและแผนประจ าปี โดยจะ
ปรากฏโครงการ/กิจกรรมเพือ่การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร ในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ดังนี้

กองการเจ้าหน้าที่
 ส านักงาน
อธิการบดี

กองการ
เจ้าหน้าที ่
ส านักงาน
อธิการบดี

(1) เป็นโครงการของศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมือ
อาชีพ เพือ่การพัฒนาอาจารย์ จ านวน 28 โครงการ 
   โดยแบ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมทีศู่นย์พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ ด าเนินการด้วยตนอง จ านวน 21 
โครงการ และเป็นโครงการทีจ่ัดท าให้หน่วยงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา จ านวน  6 โครงการ ท าให้หน่วยงานวิชาศึกษา
ทัว่ไป จ านวน 1 โครงการ ในไตรมาสที ่4 นี้ ศูนย์พัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพได้ด าเนินโครงการตามแผน
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

40

(รา่ง)



โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.14 จากจ านวน
โครงการทัง้หมด         ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 5 
โครงการเนื่องจากเมื่อท าการส ารวจจ านวนคนพบว่ามีผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าทีค่วร นอกจากนี้ศูนย์พัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ได้ด าเนินโครงการทีเ่พิม่
ขึ้นมาจากการวางแผน ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 3 
โครงการ ทีม่ีความจ าเป็นและส าคัญ ประกอบด้วย

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ”
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้าใจใน
การจัดท ารายงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน”

(2) เป็นโครงการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพือ่การพัฒนาอาจารย์ จ านวน 3 โครงการ และได้ด าเนิน
โครงการส าเร็จ ทัง้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จาก
จ านวนโครงการทัง้หมด
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

(3) เป็นโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพือ่การพัฒนาอาจารย์ จ านวน1 โครงการ และได้ด าเนิน
โครงการส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนโครงการ
ทัง้หมด

(3) เป็นโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพือ่การพัฒนาอาจารย์ จ านวน1 โครงการ และได้ด าเนิน
โครงการส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนโครงการ
ทัง้หมด

(4) เป็นโครงการเพือ่การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของ
งานบริหารงานบุคคล จ านวน 8 โครงการ และได้ด าเนิน
โครงการส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนโครงการ
ทัง้หมด
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

2. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผน
อัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ ร้อย
ละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการเมื่อเทียบกับอัตราทีพ่ึงมี
ของกรอบอัตราก าลัง 2558-2561 มีค่าเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ผลการด าเนินงานกรอบพึงมีจ านวน 498 
อัตรามีจริงจ านวน 413 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 82.93 จึง
เป็นการบรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด

3. มหาวิทยาลัย ก าลังด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ในระย 4 ปีใหม่โดยน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรทีสู่งขึ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรุป
แผนฉบับใหม่
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

มีการประชุม เพือ่ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ประจ าทุกเดือน

งานนิติการ งานนิติการ

ส านักงาน
อธิการบดี

ส านักงาน
อธิการบดี

 สภา
 กองแผน
 กองกลาง

 สสว.

 สมจ.
 ตรวจสอบ
ภายใน

5.2.1 โครงการ 
ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ

5.2.1.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงตามแผน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
86.53

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การบริหารส านักงาน  จ านวน 
161,068,515.84 บาท ต้ังเบิก จ านวน 139,375,552.16 
บาท คิดเป็นร้อยละ 86.53

ทุกหน่วยงาน5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง        
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม

5.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผน การบริหาร
ส านักงาน
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

5.2.3 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล

5.2.3.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนา ปรับปรุง 
ส่ิงก่อสร้าง และ
ครุภัณฑ์เพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 การก่อสร้างอาคารเรียนรวม อาคารเรียนวิทย์ ยังไม่แล้ว
เสร็จตามสัญญาทีล่งนามไว้

ทุกหน่วยงาน กองกลาง
ส านักงาน
อธิการบดี

5.2.4.1. ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ.

มากกว่า 
4.50

4.44 รายละเอียดการด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.
2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คะแนนเฉล่ีย 4.44 อยู่ในระดับคุณภาพ
ระดับดี

ทุกหน่วยงาน ส านัก
มาตรฐาน
และการ
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา

5.2.4 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่สู่ความ
เป็นเลิศ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

5.2.4.2. ระดับ
ความส าเร็จการจัดการ
คุณภาพการศึกษาเพือ่
การด าเนินทีเ่ป็นเลิศ
(EdEPx)

ระดับ 3 - ไม่สามารถจัดโครงการได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ใน
กระบวนการบ่มเพาะ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้า
โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จึงมีการ
ปรับเปล่ียนแผนการด าเนินการ

ทุกหน่วยงาน ส านัก
มาตรฐาน
และการ
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา

งานประชาสัมพนัธ์ งาน
ประชาสัมพัน
ธ์

ส านักงาน
อธิการบดี

ส านักงาน
อธิการบดี

5.2.4 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่สู่ความ
เป็นเลิศ

5.2.5 โครงการส่ือสาร
องค์การและการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC)

5.2.5.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการส่ือสาร
องค์การและการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC)

ระดับ 5 ระดับ 4 การจัดท าแผนส่ือสารองค์การ และส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ เป็นไปตามเป้าทีว่างไว้ มีการประชาสัมพันธ์ 
ออกไปแนะแนวการศึกษา กับโรงเรียนเครือข่าย ทีต้ั่งไว้ครบ
ตามแผน
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

 ทุกหน่วยงาน  ทุก
หน่วยงาน

 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

 ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

 ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย



ส านักงาน
สภา
มหาวิทยาลัย

5.3.1 โครงการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่งความ
พอเพียง

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว

ระดับ 5 ระดับ 4  มีแผนการปรับปรุงพืน้ทีภ่ายในมหาวิทยาลัยเพือ่พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวภายในมหาวิทยาลัย เพิม่ขึ้น
 50 %

ทุกหน่วยงาน ส านักงาน
อธิการบดี

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ร้อยละ 
99.33

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ความเป็นเลิศสู่สากล มี
งบประมาณจัดสรร จ านวน 653,294,469บาท ต้ังเบิก 
จ านวน 648,938,873 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.33

ร้อยละ 1005.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพือ่พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.4.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ

5.4.1.1 ค่าเฉล่ียความ 
   พึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่ิง
อ านวยความสะดวก
และบริการขั้นพืน้ฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย

มากกว่า 
3.51

4.09        มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพือ่วัด
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านักวิทยบริการฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที/่ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้บริการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านอื่นๆ ตามภารกิจ/จุดเน้นของ
หน่วยงาน เพือ่น าผลการส ารวจทีไ่ด้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการทีต่อบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ทุกคณะ
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi
 residential 
University

5.4.2.1 ค่าเฉล่ีย       
ความพงึพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์
ต่อการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือขา่ยให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi residential 
University

มากกว่า 
3.51

3.86  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อม
ต่อการเป็น Semi residential University เท่ากับ 3.86

ทุกหน่วยงาน ศูนย์
คอมพิวเตอร์

5.5.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย์

5.5.1.1 อัตรา
ผลตอบแทนจาการ
ลงทุน (ROI)

ร้อยละ 20 NA รอผลรายงานจากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้

ส านักบริหาร
ทรัพย์สิน
และรายได้

5.6.1 โครงการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิต 
เพือ่ให้ได้มาตรฐานสากล

5.6.1.1จ านวนน
นักเรียนทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย

1,566 คน 1,680 คน จ านวนโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทีจ่ัดขึ้น
ทัง้หมดในไตรมาส 4 มีจ านวน 5 โครงการ รวม 15กิจกรรม
คือ

1. เงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์

โรงเรียน
สาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

2. เงินสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง

3. การด าเนินการจัดซ้ือหนังสือส าหรับการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน

4. จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5. จัดซ้ือชุดโต๊ะนักเรียน
6. จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับห้องประชุมสัมมนา
7. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
8. จัดซ้ือหนังสือห้องสมุด
9. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
10. กิจกรรมวันแม่
11. กิจกรรมวันส่งเสริมประชาธิปไตย
12. กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 และเทิดพระเกียรติ
ร.9

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์

โรงเรียน
สาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

13. กิจกรรมค่ายพัฒนาระบบการคิดแบบ Thinking Maps
14. กิจกรรมค่ายพัฒนาระบบการคิด
15. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

5.6.1.2 ค่าเฉล่ียของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

มากกว่า 4.5 2 ในไตรมาส  มีกิจกรรมรองรับเพือ่หาค่าเฉล่ียของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนสาธิตฯได้จัดท า
กิจกรรมขึ้นมารองรับ ดังนี้
- กิจกรรมติวสรุปความรู้เตรียมสอบ O-Net 
(ค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ)

ระดับประถมศึกษาปีที ่6
 - วิชาภาษาไทย 

 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 65.55
 ระดับสังกัด  ร้อยละ 65.06
 ระดับประเทศ ร้อยละ 52.98

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์

โรงเรียน
สาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

 - วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 53.02
 ระดับสังกัด ร้อยละ 60.22
 ระดับประเทศ ร้อยละ 46.68

- วิชาภาษอังกฤษ 
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 50.45
 ระดับสังกัด ร้อยละ 63.36
 ระดับประเทศ ร้อยละ 34.59

'- วิชาคณิตศาสตร์ 
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 56.74
 ระดับสังกัด ร้อยละ 64.02
 ระดับประเทศ ร้อยละ 40.47

 - วิชาวิทยาศาสตร์
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 51.15
 ระดับสังกัด ร้อยละ 53.71
 ระดับประเทศ ร้อยละ 41.22
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

ระดับมัธยมศึกษาปีที ่3
- วิชาภาษาไทย 

 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 52.22
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 47.29
 ระดับภาค  ร้อยละ 46.54
 ระดับประเทศ ร้อยละ 46.36

 - วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 57.39
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 50.30
 ระดับภาค  ร้อยละ 49.20
 ระดับประเทศ ร้อยละ 49.00

- วิชาภาษอังกฤษ 
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 41.08
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 34.24
 ระดับภาค  ร้อยละ 31.96
 ระดับประเทศ ร้อยละ 31.80
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

- วิชาคณิตศาสตร์ 
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 36.87
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 30.72
 ระดับภาค  ร้อยละ 29.51
 ระดับประเทศ ร้อยละ 29.31

 - วิชาวิทยาศาสตร์
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 37.53
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 35.84
 ระดับภาค  ร้อยละ 34.92
 ระดับประเทศ ร้อยละ 34.99

ระดับมัธยมศึกษาปีที ่6   
 -  วิชาภาษาไทย 

 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 50.42
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 52.87
 ระดับภาค  ร้อยละ 53.04
 ระดับประเทศ ร้อยละ 52.29
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

 - วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 35.42
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 36.09
 ระดับภาค  ร้อยละ 36.01
 ระดับประเทศ ร้อยละ 35.89

 - วิชาภาษอังกฤษ 
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 28.93
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 29.40
 ระดับภาค  ร้อยละ 28.02
 ระดับประเทศ ร้อยละ 27.76

- วิชาคณิตศาสตร์ 
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 26.48
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 25.69
 ระดับภาค  ร้อยละ 25.24
 ระดับประเทศ ร้อยละ 24.88
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โครงการ ตวัชี้วัด เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การ

ด าเนินงาน (อธิบาย) ไตรมาส4 (1/10/59 - 30/11/60)
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

- วิชาวิทยาศาสตร์
 ระดับโรงเรียน ร้อยละ 29.50
 ระดับจังหวัด ร้อยละ 31.55
 ระดับภาค  ร้อยละ 31.65
 ระดับประเทศ ร้อยละ 31.62

เมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าเฉล่ียแล้ว เท่ากับ 2

สรุปผลการด าเนินงาน
ยทุธศาสตร์ที ่5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเปน็เลิศสู่สากล
จ านวนตัวบ่งชี้ 14 ตัวบ่งชี้
บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้
ไม่บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตวับง่ชี้ร้อยละ 35.71
(ข้อมูล 30 พ.ย. 2560 ) 
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